الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

اقتراح

تعديل المادتين ( )61و ( )63من النظام الداخلي لمجلس النواب
المادة األولى:
يضاف إلى نص المادة ( )61من النظام الداخلي لمجلس النواب الفقرة اآلتية:

العاديببة ت اتثبيننابية نببدت
ببن منبر مببن فل بيين وببي يبة دت ة مبن دت اب مجلببس النبواب
تغيب النابب
«إذا َّ
ّ
إذ ت ب موببرتو تيبواور ويب ببرت المببادة ( )62مببن النظببام الببداخلي لمجلببس النبواب ُيح َ ببح ُكامببا مبلب
ي بوا

صااببات تتعو ضببات
( %5خم ببة مالم ببة) مببن ُم َّ

الرثمية».
كاول ه ا الغياب وي الجر دة
ّ

ييغي ب
باوية َّ
ببن فببة فل ببة إهب ّ

نوببر مببر
وي ببا تُ َ

المادة الثانية:
ُيلغى نص المادة ( )63من النظام الداخلي لمجلس النواب ت يبدل مالنص اآلتي:
«المادة  63الجديدة:
نببدما ت يببيح قببد فل ببة م ببب

ببدم اميمببال النابباب القببانوني يضببج مببدير ب ت الجل بباب فببدتت م ثببما

بمية فمبا تُبد
نور الجدتل م ثما النبواب
النواب الميغيبين ندت إذ ت
تُ َ
الميغيببين وبي الجر بدة الرث ّ
بّ
ثما الميغيبين وي محضر الجل ة اليالية.
تطبَّق ككام الفقرة األخيرة المضاوة لى المادة ( )61مبن النظبام البداخلي لبى النبواب الغباببين نبدت إذ
ر ي ال ين كال غيان ح دت انعقاد

فل ة لمجلس النواب م ب

دم اميمال النااب القانوني».

المادة الثالثة:

ُيعمة ن ا اليعدية وو إق ار ه.
بيروت في:

النائب

بوليت يعقوبيان

ت

األسبــاب المــوجبــــــة
لما فانت المواد  61ت  62ت 63من الفاة العا ر من النظام الداخلي لمجلس النبواب قبد كظبرب
اليغي
لى النواب ُّ

بن فل باب المجلبس دت إذ
لب النابب

يغيب
الم بّ
ُ

توعبال ييع َّبر
ت تدنير ف ّبد
ّ
األنظمة الداخلية ال امقة لمجلس النواب فانت ب
تفر

ت ب

موبرتو إت

هب ه المبواد لبح تيض َّبمن

إفب ار

بن فل باب المجلبس خفوبا ألككام با وبي كبين ييببيَّن

يغي
صاااب الناب
تم َّ
الم بّ
ُ
ك ح ن بة من تعو ضاب ُ
نيغيب ب وببي الجر ببدة الرثببمية توببي الببدابرة اتنيصانيببة اليببي
دت إذ ت ب موببرتو إهبباوة إلببى نوببر إ ببف
ُّ
ن ا مما ي ب
مكن مع اتثي ناس ن ه األككام.
انيُ بص
ُ
لـــــــــــــذلــــــــــــك

فببرإ إ ببداد اقي ب ار اليعببدية المروببق للمببادتين ( )61ت ( )63مببن النظببام الببداخلي لمجلببس الن بواب آملببين مببن
المجلس الار ح مناقوي تإق ار ه.

